
Zápisnica 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hodkovce, 

konaného dňa 21.3.2019 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Hodkovciach 

 

Prítomní: 

Ing. Gabriel Sobota, starosta obce 

Mgr. Tomáš Nováček, PhD. 

Bc. Lucia Reváková 

Bc. Gabriel Varga 

Jaroslav Dubovský 

Hlavný kontrolór obce  Ing. Juraj Mosej 

Neprítomný: Vladimír Semják- ospravedlnený 

 
 

Program rokovania : 

1.Otvorenie zasadnutia  

2.Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov a návrhovej komisie 

3.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

4.Schválenie inej zárobkovej činnosti pre kontrolóra  

5.Návrh a schválenie nových členov štábu CO za obec, dekréty podľa príloh   

6.Informácia o spolufinancovaní výstavy ČOV a kanálu 

7.Informácia o sťažnosti na obec ohľadom vypúšťania žúmp cez podnet envirošpiona 

8.Informácia o poškodení majetku obce  

9.Informácia o získaní pozemku pod ČOV 

10.Schválenie žiadosti o dlhodobý prenájom pozemku pod ČOV 

11.Žiadosť na urbariát o finančnú podporu na deň detí a deň obce 

12.Informácia o širšom výbere kultúrnych podujatí obce na rok 2019,deň obce 

13.Zmena účtovníčky   

14.Diskusia  

15.Záver 

 

K bodu 1. - Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Starosta obce otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva, privítal p. kontrolóra a poslancov a prečítal 

jeho program. Poslanci program zastupiteľstva schválili.   

 

K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov 

Zapisovateľ: Bc. Gabriel Varga. 

Overovatelia zápisnice : Mgr. Tomáš Nováček, PhD a Jaroslav Dubovský   

 

K bodu 3. - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór oboznámil poslancov s informáciami ohľadom rozpočtu i záverečného účtu.  

 

K bodu 4. - Schválenie inej zárobkovej činnosti pre kontrolóra  

Poslanci schválili, že kontrolór  môže vykonávať zárobkovú činnosť aj v iných obciach  

 

K bodu 5. –Návrh a schválenie nových členov štábu CO za obec, dekréty podľa príloh   

P. starosta navrhol za členov CO  Gabriela Vargu a Luciu Revákovú a za predsedu Jaroslava 

Dubovského.   

 

K bodu 6. – Informácia o spolufinancovaní výstavy ČOV a kanálu  

Poslanec Tomáš Nováček, ktorý sa osobne zúčastnil spolu s p. starostom na konzultácii s investičným 

riaditeľom VVS a.s. Ing. Heželim, informoval poslancov ohľadom spolufinancovania ČOV zo strany 

VVS v rozsahu 5 % za určitých podmienok, o ktorých budú občania obce oboznámení prostredníctvom 

listu. Poslanci to zobrali na vedomie.  



 

K bodu 7.- Informácia o sťažnosti na obec ohľadom vypúšťania žúmp cez podnet envirošpiona 

Na obec bola podaná anonymná sťažnosť ohľadom nelegálneho vypúšťania žúmp  v úseku od č. d. 90-

94 a oproti rodinnému domu č.93. Poslanci sa dohodli, že každá domácnosť musí mať žumpu 

a preukázať sa dohľadom o jej vyťahovaní. Táto situácia sa bude riešiť formou výzvy, ktorá bude 

doručená všetkým obyvateľom obce.  

 

K bodu 8.- Informácia o poškodení majetku obce 

P. Polaško zrúbal 80 ročný dub, ktorý bol na obecnom pozemku, čím poškodil majetok obce. 

Vzniknutou situáciou sa bude zaoberať Okresný úrad Košice okolie - odbor starostlivosti o životné 

prostredie, ktoré zároveň rozhodne aj o vzniknutej škode a následnej pokute.  

 

K bodu 9.- Informácia o získaní pozemku pod ČOV 

Bližšie informácie budú zverejnené v najbližšej dobe po schôdzi urbariátu a poslanci budú nimi 

oboznámení na najbližšom zastupiteľstve.   

 

K bodu 10 - Schválenie žiadosti o dlhodobý prenájom pozemku pod ČOV 

Obec dala žiadosť na prenájom pozemku pod ČOV. Poslanci to schválili. OZ schvaľuje zámer na 

dlhodobý prenájom pozemku.  

 

K bodu 11- Žiadosť na urbariát o finančnú podporu na deň detí a deň obce 

Žiadosť bola posudzovaná na schôdzi urbariátu. O jej schválení či neschválení budú poslanci 

informovaní na najbližšom zastupiteľstve.  

 

K bodu 12 - Informácia o širšom výbere kultúrnych podujatí obce na rok 2019, deň obce 

P. Gabriel Varga navrhol plán kultúrnych akcií s udaním jednotlivých  termínov  

1.Deň rodiny/ spojenie dňa matiek, dňa detí a dňa otcov /-sobota 01.06.  

2.Deň obce/ hlavná kultúrna udalosť roka/-sobota 31.8. 

3.Mesiac úcty k starším – nedeľa 13.10.  

4.Vianočné posedenie s Mikulášom- nedeľa 15.12 

Poslanci predložený návrh schválili. 

 

K bodu 13 –Zmena účtovníčky  

P. starosta oboznámil poslancov so zmenou účtovníčky a navrhol p. Macákovú. Poslanci to zobrali na 

vedomie.  

 

K bodu 14 -Diskusia 

P. Gabriel Varga vystúpil s prosbou občanov, aby bolo osvetlenie obce predlžené do 24 00. Poslanci to 

zobrali na vedomie.   

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal: Bc. Gabriel Varga 

Overili poslanci: 

Jaroslav Dubovský  

Mgr. Tomáš Nováček, PhD 

 

                                                                                                                   overili 03.04.2019 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                             V Hodkovciach dňa 03.04.2019 

Ing. Gabriel Sobota starosta obce 


